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B8-0138/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în 
special în contextul Statului islamic
(2015/2559(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale referitoare la Irak și Siria,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 15 decembrie 2014, 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 30 august 2014 referitoare la Irak 
și Siria, 

– având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la Irak și Siria,

– având în vedere declarațiile Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite cu 
privire la Irak și Siria,

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât violențele continue din Siria au dus la o criză umanitară, cu uciderea a peste 
200 000 de persoane, majoritatea civili, precum și strămutarea în interiorul țării a peste 
șapte milioane de persoane și întrucât peste 12 milioane de sirieni au nevoie de 
asistență; întrucât peste trei milioane de sirieni au fugit din țară, în principal în Liban, 
Turcia, Iordania, Irak și Egipt;

B. întrucât situația umanitară din Irak se deteriorează; întrucât peste cinci milioane de 
persoane au nevoie urgentă de asistență umanitară și peste două milioane de irakieni au 
fost strămutați în interiorul țării;

C. întrucât organizația teroristă Statul Islamic (SI) a lansat campanii sistematice de 
purificare etnică în nordul Irakului și în Siria, săvârșind crime de război, printre care 
execuții sumare în masă și răpiri împotriva minorităților etnice și religioase; întrucât 
ONU a raportat deja faptul că au avut loc asasinate selective, convertiri forțate, răpiri, 
practici de vânzare a femeilor, folosirea femeilor și a copiilor ca sclavi, recrutarea 
copiilor pentru atentate sinucigașe cu bombă, precum și abuzuri sexuale și fizice și 
tortură; întrucât comunitățile creștină, yazidi, turkmenă, shabak, kaka’e, sabiană și șiită, 
precum și mulți musulmani arabi și sunniți sunt ținte ale SI;

D. întrucât SI a creat în mod ilegal așa-numitele „tribunale Sharia” pe teritoriul aflat sub 
controlul său, care au aplicat pedepse crude și inumane împotriva bărbaților, femeilor și 
copiilor; întrucât SI a publicat un cod penal care enumeră infracțiunile pasibile de 
pedeapsa cu amputarea, lapidarea și crucificarea; întrucât cei care sunt pedepsiți sunt 
acuzați de încălcarea interpretărilor extremiste ale legii islamice Sharia de către grupul 
terorist, sau sunt suspectați de lipsă de loialitate;
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E. întrucât femeile educate, active profesional și, în special, femeile care au candidat la 
alegeri pentru funcții publice, par a fi în pericol; întrucât, la începutul anului 2015, 
anumite rapoarte au indicat faptul că trei femei avocat au fost executate;

F. întrucât patru medici au fost uciși recent în centrul orașului Mosul după ce ar fi refuzat 
să trateze luptători ai SI; întrucât, la 1 ianuarie 2015, SI a executat 15 civili din tribul 
arab sunnit jumaili în Fallujah, aceștia fiind suspectați de cooperare cu forțele de 
securitate irakiene; întrucât, la 9 ianuarie 2015, SI a executat cel puțin 14 bărbați într-o 
piață publică din orașul Dour pentru refuzul lor de a-și declara devotamentul față de 
acesta; întrucât, în 2015, SI a executat ostaticii japonezi Haruna Yukawa și Kenji Goto, 
precum și pilotul iordanian Muath al-Kasaesbeh; 

1. condamnă cu fermitate abuzurile și încălcările sistematice și pe scară largă ale 
drepturilor omului comise de SI în Irak și Siria, inclusiv uciderea de ostatici, precum și 
actele de violență împotriva minorităților religioase și etnice și a grupurilor vulnerabile; 
respinge fără rezerve anunțul făcut de conducerea SI, conform căruia a instituit un 
califat în zonele pe care le controlează în prezent, și consideră acest anunț ilegitim; 
regretă că pe teritoriul aflat sub controlul SI au fost instituite așa-numitele „tribunale 
Sharia”, care sunt ilegale; își exprimă profunda compasiune și transmite condoleanțe 
familiilor tuturor victimelor conflictului; solicită eliberarea imediată a tuturor 
ostaticilor; 

2. subliniază faptul că atacurile de amploare sau repetate îndreptate împotriva civililor din 
cauza apartenenței etnice sau politice, a religiei, credinței sau genului ar putea 
reprezenta o crimă împotriva umanității; condamnă în mod ferm toate formele de 
persecuție, discriminare și intoleranță pe motive de religie și de credință, precum și 
actele de violență împotriva tuturor comunităților religioase; subliniază încă o dată 
faptul că dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și religioasă este un drept 
fundamental al omului;

3. își exprimă sprijinul pentru toate victimele intoleranței religioase și ale urii; își exprimă 
solidaritatea cu membrii comunităților creștine care sunt persecutate și se confruntă cu 
pericolul dispariției în țările lor natale, Irak și Siria, precum și cu alte minorități 
religioase persecutate; subliniază faptul că crimele comise împotriva minorităților 
creștine, printre care asirienii, siriacii și caldeenii, precum și împotriva comunității 
yezidi și a musulmanilor șiiți, reprezintă un pas final al SI către purificarea religioasă 
totală în regiune; subliniază că, timp de secole, membrii diferitelor grupuri religioase au 
conviețuit în mod pașnic în regiune;

4. subliniază că SI nu numai că reprezintă o amenințare gravă la adresa populației din Irak 
și Siria, precum și a regiunii din Orientul Mijlociu într-un sens mai larg, dar aceasta 
constituie, de asemenea, o amenințare directă la adresa securității țărilor europene; 
subliniază faptul că Iranul și anumite state din Golf, care reprezintă actori importanți, au 
responsabilitatea de a contribui la eforturile de dezamorsare a conflictelor din Irak și 
Siria; salută rolul țărilor vecine, printre care Iordania și Liban, în acceptarea refugiaților; 
solicită UE să prezinte fără întârziere strategia sa regională cuprinzătoare privind Siria și 
Irak și amenințarea reprezentată de SI ; subliniază faptul că UE are nevoie de o strategie 
care să completeze activitățile ONU și ale coaliției de combatere a SI și care să aibă 
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drept scop colaborarea cu parteneri regionali pentru a soluționa problema finanțării 
terorismului, a furnizării de arme și a fluxului de luptători străini din diferite țări; 

5. susține campania mondială împotriva SI și salută angajamentul partenerilor de coaliție 
de a acționa împreună, cu o strategie comună pe termen lung, cuprinzând aspecte 
multiple, pentru a distruge și înfrânge SI; salută înfrângerea SI în orașul sirian Kobani; 

6. este profund îngrijorat de extinderea SI în Africa de Nord și în special în Libia, unde 
grupul profită de vidul politic și de escaladarea violențelor din țară; reamintește că SI 
controlează deja orașul Darna în est și are o poziție solidă în marile orașe, printre care 
Tripoli, Benghazi și Sirt; consideră că regiunea riscă să sfârșească într-un haos 
distructiv, după modelul a ceea ce se întâmplă în Siria și în Irak; condamnă cu fermitate 
asasinarea de către SI în 2015 a doi egipteni, reporterul Sofien Chourabi și cameramanul 
Nadhir Ktari; de asemenea, condamnă cu fermitate atacul din 27 ianuarie 2015 asupra 
hotelului Corinthia din Tripoli, care a costat viața a nouă persoane, printre care un 
contractant de servicii de securitate american și un cetățean francez; denunță, de 
asemenea, răpirea de către SI și alte grupări teroriste afiliate (Ansar al-sharia) a 21 de 
creștini copți egipteni în Sirt; solicită eliberarea imediată a acestor ostatici;

7. condamnă utilizarea și exploatarea câmpurilor petrolifere și a infrastructurii aferente de 
către SI și grupările asociate, care permit SI să realizeze venituri substanțiale și 
îndeamnă toate statele să susțină rezoluțiile nr. 2161 (2014) și nr. 2170 (2014) ale 
Consiliului de Securitate al ONU, care condamnă toate schimburile comerciale, directe 
sau indirecte, cu SI și grupările asociate;

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la implicarea din ce în ce mai mare a grupărilor 
extremiste islamiste și a luptătorilor străini din diferite țări în conflictul din Siria; 
consideră că o soluție de durată necesită o tranziție politică, printr-un proces politic 
integrator, condus de Siria cu sprijinul comunității internaționale; salută și sprijină 
activitatea trimisului special al ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, și eforturile sale 
de a realiza o înghețare a luptelor înverșunate în Alep; invită toate părțile implicate în 
conflictul din Siria să asigure protecția populației civile, să-și respecte obligațiile în 
temeiul dreptului internațional umanitar și al drepturilor omului, să faciliteze furnizarea 
ajutoarelor umanitare și a asistenței prin toate canalele posibile, inclusiv peste frontiere 
și liniile de conflict, și să asigure siguranța întregului personal medical și a lucrătorilor 
umanitari;

9. solicită guvernului irakian să fie cu adevărat reprezentativ, cu o agendă integratoare; 
subliniază faptul că guvernul ar trebui să oglindească în mod corespunzător diversitatea 
politică, religioasă și etnică a societății irakiene, inclusiv minoritatea sunnită, pentru a se 
pune capăt vărsărilor de sânge și fragmentării țării; invită toți participanții să colaboreze 
în interesul stabilității politice și al păcii și pentru combaterea insurgenței SI; subliniază 
faptul că unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Irakului sunt esențiale pentru 
stabilitate și dezvoltare economică în țară și în regiune;

10. sprijină solicitarea Consiliului pentru Drepturile Omului adresată Oficiului Înaltului 
Comisar al ONU pentru Drepturile Omului de a trimite de urgență o misiune în Irak 
pentru a investiga încălcările și abuzurile contrare dreptului internațional al drepturilor 
omului comise de SI și de grupările teroriste asociate, precum și de a stabili faptele și 
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circumstanțele acestor abuzuri și încălcări, cu scopul de a evita impunitatea și de a 
asigura tragerea la răspundere a făptașilor;

11. își păstrează convingerea că în Siria și Irak nu poate exista o pace durabilă decât dacă 
părțile la conflict își asumă responsabilitatea pentru crimele comise, în special pentru 
cele bazate pe motive religioase sau etnice; își reiterează apelul de a trimite persoanele 
suspectate de săvârșirea de crime împotriva umanității în Siria și Irak în fața Curții 
Penale Internaționale și sprijină toate inițiativele luate în acest sens;

12. își exprimă din nou îngrijorarea cu privire la faptul că mii de luptători străini din diferite 
țări, inclusiv cetățeni ai statelor membre ale UE, s-au alăturat insurgenților SI; invită 
statele membre să ia măsuri corespunzătoare pentru a împiedica luptătorii să 
călătorească de pe teritoriul lor, în conformitate cu rezoluția nr. 2170 (2014) a 
Consiliului de Securitate al ONU, și să dezvolte o strategie comună pentru serviciile de 
securitate și agențiile UE cu scopul de a monitoriza și controla jihadiștii; invită la 
cooperare în cadrul UE și la nivel internațional, pentru a se iniția acțiuni judiciare 
adecvate împotriva persoanelor bănuite de implicare în acte de terorism; invită statele 
membre să intensifice cooperarea și schimbul de informații dintre ele, precum și cu 
organismele UE;

13. solicită comunității internaționale să furnizeze mai mult ajutor umanitar și asistență 
populației afectate de criza din Irak și Siria și să ofere sprijin financiar țărilor gazdă; 
salută angajamentele luate de statele membre ale UE, care sunt cei mai importanți 
donatori de ajutoare financiare, precum și angajamente lor pe viitor; invită UE să 
exercite presiune asupra tuturor donatorilor pentru ca aceștia să-și respecte promisiunile 
și angajamentele fără întârziere; 

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile 
omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al 
Organizației Națiunilor Unite, Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru 
Drepturile Omului, guvernului și Consiliului reprezentanților din Irak, guvernului 
regional al Kurdistanului și tuturor părților implicate în conflictul din Siria.


